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Het ontstaan van 
onveiligheid 



Definitie  

Definitie patiëntveiligheid:  
“het ontbreken van (de kans op) aan de patiënt toegebrachte 
lichamelijke en/of psychische schade die is ontstaan door het niet 
volgens de professionele standaard handelen van hulpverleners en/of 
door tekortkomingen in het zorgsysteem” 
 (Van Everdingen et al, red. werkboek patiëntveiligheid, 2006) 

  
 Veiligheid en kwaliteit verhogen door:  systeembenadering 

• Werken volgens professionele standaard 

• Wegwerken tekortkomingen in zorgsysteem (structuren, processen)  



 
Definities 
 
Incident:  

 Een onbedoelde gebeurtenis tijdens het zorgproces die tot 

schade aan de patiënt heeft geleid of (nog) zou kunnen leiden. 

 

Bijna-incident: 

 Onbedoelde gebeurtenis tijdens het zorgproces die tot schade 

aan de patiënt had kunnen leiden, maar die werd opgemerkt en 

gecorrigeerd voor deze de patiënt kon bereiken 



Veiligheidsincident 

 

Zoeken van de schuldige 

 

Objectieve en grondige analyse 

 

Doel: alle bijdragende oorzaken identificeren 

en blijvende verbeteringen implementeren 





Het ontstaan van fouten 



Oorzaken van incidenten 

• Technische 
– Gereedschap of instrument 
– Defect/kapot en onbruikbaar 
– Reageert niet op bediening 
– Meetwaarden onjuist 

 
• Organisatorische  

– Onjuiste, tegenstrijdige, onvolledige procedures 
– Onvolledige communicatie 
– Onvoldoende opleiding en training 
– Onvoldoende mensen en middelen 
 

• Patiënt gerelateerde factoren 
 

• Menselijke factoren 
– vergissingen 
– fouten in de toepassing van regels 
– een verkeerde beoordeling van de situatie  

en daaraan gekoppeld een verkeerde beslissing 
– overtredingen van regels 
– het niet toepassen van procedures 

 

Latente (sluimerende) 
gebreken 

Actieve “missers” 



Vb. weinig privacy, 
geluidsoverlast, weinig 
bewegingsruimte, alarmering 
werkt niet, onoverzichtelijk 
terrein 

Vb. ontbreken van 
agressieprotocol, onvoldoende 
training voor nieuwe 
medewerkers, onvoldoende 
diversiteit in bestaffing, …   

Vb. onvoldoende 
ervaring, geen kennis 
van wijzigingen in 
protocol,  …  



Gatenkaas model van Reason 

Wet van Murphy… 



 





Communicatie - voorbeeld 



(menselijke vergissingen)  
 
 

Vlgones een oznrdeeok op een Eglnese uvinretsiet 

mkaat het neit uit in wlkee vloogdre de ltteers in 

een wrood saatn, het einge wat blegnaijrk is is dat 

de eretse en de ltaatse ltteer op de jiutse patals 

saatn. De rset van de ltteers mgoen wllikueirg 

gpletaast wdoren en je knut vrelvogens gwoeon 

lzeen wat er saatt. Dit kmot odmat we neit ekle 

ltteer op zcih lzeen maar het wrood als gheeel.  

Lees luidop 



Design 
Concentratie 

Communicatie 



http://www.youtube.com/watch?v=vJG698U2Mvo  

Selectieve aandacht 

http://www.youtube.com/watch?v=vJG698U2Mvo
http://www.youtube.com/watch?v=vJG698U2Mvo


Vergelijkbaar in de zorg?  

Patiënt komt op spoed en ruikt zeer sterk naar alcohol. 
Klaagt van hevige hoofdpijn. Risico bestaat hier dat we 
de klachten kaderen in het alcoholgebruik, waardoor 
we niet meer het volledige plaatje zien en patiënt 
mogelijk op dat moment een hersenbloeding heeft.  



Normalisatie van afwijkingen (cultuur) 

Veel incidenten worden niet herkend 
als incident. Zo blijkt dat 
medewerkers soms zo gewend zijn 
aan afwijkingen in de procesgang, dat 
deze niet eens als afwijkend worden 
waargenomen. 

VB. 2 jaar eerder werden bij  het uitvoerig testen 
van de  Space Shuttle Challenger reeds kritieke 
fouten vastgesteld.  



VMS - veiligheidscultuur 

Twee belangrijke elementen: 

• Een cultuur die aanvaardt dat zorgverleners fouten (kunnen) maken. 

• Een cultuur van openheid en transparantie die mogelijk maakt uit die 
fouten te leren om de herhaling ervan in de toekomst te voorkomen 

 “no blame, no shame”  

 



Incidentanalyse 



Incidentanalyse 

Kern van het incidenten melden is op die 
manier zicht te krijgen op latente en actieve 
risico’s in de organisatie, om deze in de 
toekomst te voorkomen.  

 

Analyse van het incident: 

• Info verzamelen, structureren, afbakenen 

• Oorzaken identificeren, ordenen 

• Gegevens in database: welke dominantie? 

• Advies verbeteracties 

• (Implementatie / borging verbeteractie) 

 



Het ‘waarom?’ van incidentanalyse  

• “To err is human”:  mensen zullen altijd fouten maken I.p.v. fouten te verbeteren is 

het beter om processen te optimaliseren 

• Wat is er gebeurd?  

• Waarom is het gebeurd?  

• Hoe kan een vergelijkbaar incident in de toekomst voorkomen worden?  Een 

beschrijvend onderzoek van een unieke gebeurtenis. 

• Noodzaak:  

– weet hebben van incidenten 

– bereid zijn om te melden 



Vermijdbaar vs. verwijtbaar gedrag 

• verwijtbaar gedrag van het individu (opzettelijk wangedrag of 
grove nalatigheid)  op te nemen in hiërarchische lijn 
 

• Hulp bij het bepalen van verwijtbaar gedrag:  beslisboom 
(Incident Decision Tree) van de Britse National Patient Safety 
Agency  





Incidentanalyse 

1. Informatie verzamelen en ordenen   

2. Oorzaken identificeren  

 Focus op PRISMA-oorzakenboom 

3. Kwaliteitsverbetering voorstellen 

4. Rapporteren 



Incidentanalyse: 
1. Informatie verzamelen 



Info verzamelen 

• De wijze van kennisname heeft geen invloed op al of niet analyse 

• Motivatie van betrokkenen kan wel invloed hebben op verloop van 
de analyse 

 

Bevoegdheden: 
• Opdracht tot het uitvoeren van een (uitvoerige) analyse? 
 TIP: Uitgangspunten en werkwijze opstellen op organisatieniveau 

• Analist: toegang tot nodige informatiebronnen (afspraken rond 
privacygevoelig materiaal) 

• Geheimhoudingsplicht: vanzelfsprekend 

• Enkel strikt noodzakelijke informatie komt in verslag 



Informatie verzamelen 

Houding van de onderzoeker  

• Onbevooroordeeld 

• Zich verplaatsen in de manier waarop de ander zijn werk doet 

• Stellen van open vragen: wie, wat, waar, wanneer, hoe? (opletten met 
waarom-vragen) 

• Gebruik maken van doorvraagtechnieken 

• Bespreek ook wat goed is en wat de verzachtende factoren waren: heeft 
gunstig effect op de geïnterviewde 



Informatie verzamelen 

Informatie verzamelen in de praktijk:  

– Contact met de melder: zo vlug mogelijk 

– Tijdig = meer gedetailleerde info!   
(cave: nazorg medewerker bij ingrijpende gebeurtenis) 

– Context: 

• Informatie over het proces waarin het incident plaatsvond 

• De gebeurtenissen die aan het proces vooraf gingen 

• De cultuur van de afdeling 



Informatie verzamelen 

Vragen bij de verzameling van gegevens : 

– Wat is er gebeurd? 

– Waar is het gebeurd? 

– Wie waren er bij betrokken? 

– Wie weet er het meeste van het proces? 

– Hebben materialen of apparatuur een rol gespeeld? Technisch, 
interactie mens-materiaal, menselijk 

– Wie waren nog meer aanwezig tijdens het incident? 

– Is een omgevingsbeschrijving nodig? 

– Procedures, protocollen, staande orders, gewoontes? 

– Hoe is de afdelingscultuur? 

 



Informatie verzamelen 

Met betrekking tot melder / betrokkenen: 
– Uitgangspunten en werkwijze vooraf bekend maken aan de 

medewerker 

– Aandachtspunt: onderzoeker heeft relatie met melder -betrokkenen 

– Benadruk: het gaat er niet om een schuldige te vinden 

– Gesprek met de patiënt of diens familie 

– Interview aanvullen met het letterlijk doorlopen van een procedure 
Vb. Over de schouder meekijken 

– Het herhaaldelijk willen spreken van mensen kan irritatie opwekken 
bij de geïnterviewde  



Informatie verzamelen 

2.  M.b.t. de omgeving/locatie: 

– Het bezoeken van de locatie waarin het incident zich voordeed 

– Een beschrijving / schets van de omgeving, indeling van de ruimte 

– Eventueel aanduiding van de plaats waar de medewerkers zich 
bevonden; 

– Foto’s en video-opnamen van de omgeving 

 

3.  M.b.t. materialen bij het incident betrokken: 

– Zuiver technisch 

– Interactie mens - materiaal 



Informatie verzamelen 

4.  M.b.t. de afdelingscultuur:   

– Is niet in dossiers te vinden: de gekende ‘binnenbocht’, risico voor 
sluipende aanpassingen 

– Praat met mensen die niet direct bij het voorval betrokken waren 

– Praat met iemand die nog maar sinds kort op de afdeling werkt 

– Vragen: 

• Wat zijn de gebruiken en gewoontes op deze afdeling? 

• Welke houding overheerst? 

• Hoe pakt men de dingen normaal gesproken aan? 

• Hoe gaat men om met incidenten, met feedback? 

• Welke hiërarchische verhoudingen? Hadden ze een invloed?  

• Zijn verantwoordelijkheden helder? Wordt er naar gehandeld? 



Informatie verzamelen 

5. M.b.t. info uit patiëntendossier: 

– Aandacht voor de evolutie van de schade 

 

6. M.b.t. het vastleggen van de informatie: 

– Leg een lijst aan waarbij je de betrokken personen anonimiseert 

– Leg een lijst aan met de acties die per tijdsmoment uitgevoerd zijn (vb. 
datum – telefonisch gesprek – persoon x) 



Incidentanalyse: 
2. oorzaken identificeren  



Oorzaken definiëren 

Doel: analyseren van de informatie om de oorzaken van het incident te 
vinden. 

Weersta de drang om vlug met oplossingen te komen, benoem eerst 
zorgvuldig de oorzaken. Dit zal nadien leiden tot sterkere oplossingen 

Feiten en vooronderstellingen 

• ‘waaruit blijkt dat?‘ 

• Soms is het onmogelijk om achter de feiten te komen. De onderzoeker 
moet in het rapport durven en kunnen melden dat op een bepaald punt 
het onderzoek is vastgelopen.  



Factoren van invloed op het ontstaan van incidenten: 

– Invloeden van buitenaf 

– Teamgebonden en sociale factoren 

– Communicatie factoren 

– Taakgebonden factoren 

– Opleiding en training 

– Apparatuur- en materiaalgebonden factoren 

– Werkomstandigheden 

– Organisatorische factoren 

– Patiëntgebonden factoren 

– Factoren gebonden aan een individu 

Oorzaken definiëren 



Oorzaken definiëren 

Valkuilen: 

– ‘Hindsight bias’: met de kennis van nu de gebeurtenissen in het verleden 
beoordelen  

• Beoordeel het handelen van mensen vanuit de context van het moment van het incident  

• De mensen die betrokken waren bij het incident wisten vooraf niet dat er een incident 
zou plaatsvinden, anders hadden ze wel anders gehandeld 

• Verklaar waarom het op het moment zelf logisch leek om te handelen zoals er gehandeld 
werd 

– Vooronderstellingen 

– Blinde vlekken bij de onderzoeker 

– De neiging om een bepaalde kant op te denken 

– Schroom om nog meer informatie te verzamelen 



Oorzaken definiëren 

Waarom-vragen: 
– Doel: tussen alle gebeurtenissen en beïnvloedende factoren de 

basisoorzaken te vinden (oorzakenboom) 

– ‘Waarom’ blijven vragen tot er geen antwoord meer kan gegeven 
worden 

 

CAVE bedreigend karakter: men kan het gevoel krijgen verantwoording te 
moeten afleggen, zich schuldig gaan voelen. Dit kan de analyse 
ondermijnen. Overschakelen van ‘waarom’ op ‘waardoor werd dit 
veroorzaakt’ en ‘hoe kon dit gebeuren’ is een mogelijkheid. 



Focus op PRISMA-
oorzakenboom 



PRISMA oorzakenboom opstellen 

• PRISMA = Prevention and Recovery Information System for Monitoring and 

Analysis 

 

• Probleemstelling: het incident als eindresultaat van een reeks 

gebeurtenissen. Formuleer de topgebeurtenis 

 

• Samenstelling van het analyseteam: personen met voldoende 

deskundigheid, verscheidenheid en neutraliteit, maar ook 

betrokkenheid 

 



 

 

PRISMA oorzakenboom opstellen 

• Feiten verzamelen:  
• Welke feiten ken je? 

• Bezoeken plaats incident 

• Bewijsmateriaal verzamelen 

• Geleidelijk; zijn niet in één keer voorhanden  

• ! Onderscheid feiten vs gevoelens, veronderstellingen   

Waar blijkt dat uit ‘WBD’? 

 



PRISMA oorzakenboom opstellen 

• Procedures: 

• Hoe verloopt de gebruikelijke procedure? 

• Waarom is afgeweken van de normale procedure? 

 

• Barrières 

• Welke barrières waren aanwezig? 

• Werkte of faalde de barrière? Waarom was dat? 

 

• Reconstructie 

• In stappen wordt het gebeurde weergegeven 

• Datum, tijd indien nodig, taakanalyse 



PRISMA oorzakenboom opstellen 

Oorzakenboom:  

• Visuele weergave van het incident en de oorzaken die er aan 

ten grondslag liggen 

• Bevat de relevante gebeurtenissen die verzameld zijn 

• Brengt onderlinge relaties aan het licht 

 

• Bij incident: faalkant 

• Bij bijna-incident: faalkant én herstelkant 

 



 



Topgebeurtenis 

Topgebeurtenis 

• Wat is er mis of anders gegaan in het laatste stapje van het 

zorgproces 

• Wat was het gevolg / schade voor de patiënt? 

 

Voorbeelden:  
• Patiënt is uit bed gevallen en liep femurfractuur op 

• Afspraak voor onderzoek werd verkeerd gemaakt en patiënt moest 

zich de volgende week terug aanbieden 

• Patiënt had kleefpleister op operatiewonde; onder die kleefpleister 

had hij blaarvorming 



Topgebeurtenis? 

• Een medewerker wilde een dosis methadone (voor één patiënt) in 
een plastieken potje overgieten en tijdens dat overgieten is de volle 
fles methadone op de grond stuk gevallen 

 

• De student verpleegkunde, die in opdracht van de verpleegkundige 
een insulinepen bediende heeft zich geprikt toen ze het kleine 
beschermdopje van de naald er toch probeerde op de zetten 

 

• Bij een noodoproep vanuit een verpleegafdeling werd de bestaande 
EHBO procedure verkeerd toegepast. De verkeerde arts werd 
verwittigd, het dossier was niet op de kamer, het  ECG toestel was 
niet op kamer. Tevens moesten de hulpverleners wachten aan de lift 
ondanks zij in het bezit waren van een prioritaire sleutel  



Topgebeurtenis? 

• Aan een patiënte van een gerontopsychiatrische afdeling werd tien 

dagen te lang het medicament Risperdal toegediend. Het incident 

werd opgemerkt door de avondverpleegkundige die de medicatie 

controleerde. De verpleegkundige verwittigde de arts en haar 

collega's. Er waren geen gevolgen voor de patiënt.  

 

• Medicatiebak zat omgekeerd in medicatiekar (m.a.w. nachtmedicatie 

zat vooraan ipv ochtendmedicatie). Bij toedienen ochtendmedicatie 

(8u00) verkeerde medicatie aan patiënt X toegediend. 

Nachtmedicatie toegediend i.p.v. ochtendmedicatie. 



Oorzakenboom 

• Directe oorzaken 

• Komen direct onder de topgebeurtenis. Vaak is het de laatste 

handeling aan de patiënt 

 

• Indirecte oorzaken  

• Vaak zijn er onder de directe oorzaak meerdere indirecte 

oorzaken te vinden. De directe oorzaak is vaak het gevolg 

van onderliggende, indirecte oorzaken 

• Om indirecte oorzaken te vinden stel je steeds 2-tal vragen: 

‘Waarom’? en ‘Waarom nog meer’? 



Oorzakenboom 

• EN-poorten 

• 2 of 3 oorzaken die samen de oorzaak vormen van de 

gebeurtenis. Iets kon gebeuren omdat EN dit, EN dat 

gebeurde.  

 

• OF-poorten  

• Punten waarvan je nog niet zeker weet wat er gebeurd is. Er 

kan OF dit, OF dat gebeurd zijn, er is nog onduidelijkheid. 

Aanvullend onderzoek is nog nodig.  In de definitieve 

oorzakenboom staan geen OF-poorten meer.  



Oorzakenboom  

• Basisoorzaken 
• 2 of 3 oorzaken die samen de oorzaak vormen van de 

gebeurtenis. Iets kon gebeuren omdat EN dit, EN dat 
gebeurde.  

 

• Stopregels  

• Er bieden zich geen nieuwe, objectieve feiten meer aan.  

• Wanneer de systeemgrens wordt overschreven (de uit het 

onderzoek voortvloeiende verbetermaatregelen liggen 

buiten de invloedssfeer van de commissie).  



Oorzakenboom  

 Bijna-incident = dreigend incident dat nog net voorkomen is. Er 

is iets gebeurd waardoor het incident nog juist voorkomen is en 

uiteindelijk niet plaatsvond. 

 

• Faalkant: Beschrijft de oorzaken die ten grondslag liggen aan 

het (bijna-)incident.  

 

• Herstelkant: Beschrijft de factoren die het herstel mogelijk 

gemaakt hebben. 



Opbouw oorzakenboom 

TOPGEBEURTENIS

Basisoorzaak

BasisoorzaakBasisoorzaak

Directe 

aanleiding

Basisoorzaak Oorzaak

Directe 

aanleiding

Aanleiding tot 

herstel

Herstelactie

Herstelactie

FAALKANT HERSTELKANT



Oefening (casus) 

Patiënt dient postoperatief nog 2 doses Cefazoline 
te krijgen op de afdeling. De verpleegkundige die 
het verpleegdossier moest invullen was hiervan niet 
op de hoogte, want het stond niet vermeld op de 
anesthesiefiche. De flacons waren wel meegeleverd 
vanuit OK, maar dit werd pas later opgemerkt zodat 
de patiënt de antibiotica 1 uur tè laat kreeg 
toegediend. De arts werd opgebeld en er dienden 
geen verdere acties te worden genomen.  

Bron: presentatie  ‘Registratie, analyse en opvolging van medicatiefouten’. PUO VZA 3 september 2013. UZ Brussel 



Oefening 

• Wat is de topgebeurtenis?  

• Wat zijn de directe oorzaken?  

• Welke informatie ontbreekt nog?  



Oefening  

Aanvullende informatie:  
• Patiënt werd afgehaald op OK door een andere VPK dan diegene die 

het verpleegdossier moest aanvullen; er was geen communicatie 
gebeurd  

• Patiënt arriveerde op de afdeling met zijn dossier en een zakje met 
2 flacons Cefazoline waar géén naam op stond. Voor sommige AB 
worden er vanuit OK etiketten meegeleverd; niet voor Cefazoline  

• Zakje en dossier raakten gescheiden  
• Zakje werd terug gevonden, maar men wist niet bij welke patiënt 

het zakje hoorde  
• Een andere VPK herinnerde zich dat hij de patiënt had zien 

toekomen met zijn dossier en een zakje  
 



Bron: presentatie  ‘Registratie, analyse en opvolging van medicatiefouten’. PUO VZA 3 september 2013. UZ Brussel 



Classificatie van basisoorzaken 

Verschillende soorten basisoorzaken vragen verschillende 

soorten benadering 
 

Eindhoven Classificatie Model (ECM) - oorzakenprofiel 

• Technische (+ subcategorieën) 

• Organisatorische (+ subcategorieën) 

• Menselijke (+ subcategorieën)  

• Patiënt gerelateerde: vb. taalproblemen, therapieontrouw 

• Overige 







Bron: presentatie  ‘Registratie, analyse en 
opvolging van medicatiefouten’. PUO VZA 3 
september 2013. UZ Brussel 



Veiligheids- en 
kwaliteitsverbeteringen 



Veiligheids- en kwaliteitsverbeteringen bedenken  

Een probleem wordt niet opgelost met dezelfde manier van  

denken die het heeft veroorzaakt (Einstein): 

• Pas conclusies trekken wanneer alle basisoorzaken bekend zijn 

• Te snel willen werken kan averechts werken 

• Zoveel mogelijk suggesties verzamelen  

• Reeds tijdens het interviewen kan ook gevraagd worden aan de 
betrokkenen hoe zij denken dat een soortgelijk incident in de toekomst 
kan worden voorkomen 

• Er kan ook gevraagd worden of wat je denkt dat zou werken, ook 
haalbaar is 



Veiligheids- en kwaliteitsverbeteringen bedenken  

Instellen van barrières:  
De kracht van een barrière is afhankelijk van het type: 
• Fysieke barrières: Zijn het krachtigst / haalbaarheid: kostprijs 

• Tijd- en plaatsbarrières 

• Administratieve barrières (Nieuw protocol, nieuwe procedure) 

– Zijn zwak, afhankelijk van de mate waarin de mens zich er aan 
houdt. 

– Sterkere barrière: een IT-lijst die niet kan afgesloten worden; 

• Menselijke barrières: Zwakste barrière: 

– Voert de mens de handeling uit? Hoe gebeurt de uitvoering?   

– Bijscholing, training 



Niet-patiëntgebonden maatregelen bij agressie-
incidenten 

 



Model van Pareto 

• Italiaans socioloog, economist: 
80% rijkdom in bezit 20% bevolking 

• De 80/20 regel: een klein deel (20 procent) van de input 
leidt tot een groot deel (80 procent) van de output 

• Kwaliteitsbewaking: 80% van non-kwaliteit veroorzaakt door 20% 
van de oorzaken.  Oorzaken van een probleem ordenen o.b.v. 
belangrijkheid (frequentie, ernst, kost van non-kwaliteit)  

• Focus op de 20% belangrijkste oorzaken en je zal 80% van het 
probleem oplossen 

• Actie prioritair richten op belangrijkste problemen 
 

Kwaliteitszorg in de 

gezondheidszorg 67 



Pareto (voorbeeld) 



Rapportage 



Rapporteren 

De opbouw van het rapport: 
– Beschrijft het SIRE proces: 

• Wanneer is het incident gemeld? 

• Wanneer is de SIRE gestart? 

• Wie heeft de SIRE uitgevoerd? 

• Welke informatie is er verzameld? 

• Hoe is het rapport tot stand gekomen? 

– Samenvatting van het incident: 

• Korte samenvatting van het incident (zorg dat het  voor de lezer 
duidelijk is) 

• Streef naar 3 tot 6 zinnen 

• Hoofdlijnen volstaan (details kunnen in bijlagen) 

70 



Rapporteren 

De opbouw van het rapport (vervolg):  

– Basisoorzaken van het incident: 

• Benoem, puntgewijs, de basisoorzaken zoals die gevonden zijn.  

• Hoe zijn ze ontstaan / Wat was de bijdrage tot het incident? 

– Overige bevindingen: 

• Benoem kort eventuele veiligheids- of kwaliteitsproblemen die 
tijdens de SIRE aan het licht gekomen zijn, maar die geen direct 
verband houden met het incident 

– Aanbevelingen: 

• Benoem veiligheids- of kwaliteitsverbeteringen die herhaling van 
het incident kunnen voorkomen 

• Formuleer deze zo concreet mogelijk: SMART 

– Bijlagen toevoegen (vb. foto’s) 

71 



Prisma/SIRE/RCA… 



SIRE versus PRISMA 

• PRISMA:  

– opbouwen van een database (ECM) > verbetermaatregelen 

– Meer geschikt voor meerdere incidenten waar al informatie over 
beschikbaar is om een analyse mee te doen 

• SIRE: 

– meer doorgedreven incidentanalyse > optimale verbetermaatregelen 

– Meer geschikt voor een selectief aantal ernstige of complexe incidenten 

• PRISMA en SIRE:  

– Maken gebruik van het systeemdenken 

– Zijn gericht op het benoemen van basisoorzaken en niet op het vinden van 
een schuldige  

– Doel = voorkomen dat incidenten zich herhalen in de toekomst 
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Tot slot… 



Leiderschap 

Wees af en toe eens een ‘Lonely nut  

OF een ‘eerste volger’ 

https://www.youtube.com/watch?v=fW8amMCVAJQ
https://www.youtube.com/watch?v=fW8amMCVAJQ
https://www.youtube.com/watch?v=fW8amMCVAJQ


Referenties 

• PRISMA Praktisch, ISBN 978-90-9023456-4 www.medinsight.nl / www.prismapraktisch.nl 

• workshop Fod VVVL – presentatie PRISMA opleiding (Mark Etienne en Evelien Raman)  

• workshop 2011 FOD VVVL – presentatie Root cause analysis (dr. Anja Braet en Tim van Laethem) 

• “Discipline overstijgende cursussen. Cursus patiëntveiligheid” Umc Utrecht 

• ZekerZo, de veilige zorg www.zekerzo.nl 

• Werken met Prisma. De praktijk aan het woord. http://www.btsg.nl/downloads/publicatie-
bestand_werken_met_prisma.pdf 

• Fod VVVL – presentatie SIRE opleiding (Mark Etienne en Evelien Raman)  

• Leistikow, I.P. et den Ridder,K. Patiëntveiligheid: Systematische Incident Reconstructie en Evaluatie, 
Elsevier Gezondheidszorg, Maarsen, 2008 

• ANAES Méthodes et Outils des démarches qualité pour les établissements de santé.  has-sante.fr Juillet 
2000  

• www.npsa.nhs.uk/nrls 

•  I.P. Leistikow, K. den Ridder, B. de Vries. SIRE. Systematische Incident Reconstructie en Evaluatie ISBN 978 
90 352 3079 8 
 
 

 

http://www.medinsight.nl/
http://www.prismapraktisch.nl/
http://www.zekerzo.nl/
http://www.btsg.nl/downloads/publicatie-bestand_werken_met_prisma.pdf
http://www.btsg.nl/downloads/publicatie-bestand_werken_met_prisma.pdf
http://www.btsg.nl/downloads/publicatie-bestand_werken_met_prisma.pdf
http://www.btsg.nl/downloads/publicatie-bestand_werken_met_prisma.pdf


Bedankt 

Email: evelien.raman@emmaus.be 

Tel: 015/40.98.00 


